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Envolvimento mais
recente da OMS com a
Segurança do Trânsito
 Década 1960/70: primeiras incursões* na
natureza e dinâmica do problema e: lesões
no trânsito entendidos como problema
de saúde pública (Res. WHA27.59)
 2004: o Dia Mundial da Saúde é dedicado à
Segurança no Trânsito, com lançamento de
do 1º Relatório Global da OMS.
 Em 14/04/2004: Sessão Plenária da
Assembleia Geral da ONU inédita voltada
ao tema e Res. A/58/289 conclama os
países membros a ação vigorosa em
relação à morbimortalidade no trânsito.

Aumento exponencial da morbimortalidade por
acidentes de trânsito relacionadas a taxas de
motorização nos países em desenvolvimento
Taxa de Motorização* no Brasil,
Evolução 1950 -2017
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Fonte: Abraciclo, 2018

 A partir de 2008, motociclistas
passaram as ser o principal grupo de
vítimas de acidentes de trânsito.
 Entre 2000-2015: o risco de mortes de
motociclistas cresceu 300% no país.
Fonte: SIM/SIH/Datasus MS

As bases das preocupações
da OPAS/OMS

Enfermidades
diarreicas
Infecções das vias
resp. inferiores
Condições
maternas
Homicídio
HIV/AIDS
Suicídio

350 000

Número de mortes

300 000

Traumatismos
no trânsito
250 000

*The true cost of road crashes - iRAP, 2013.

Afogamento

200 000

primeira na faixa de
15-29 anos.

Cardiopatia
isquêmica

150 000

 a terceira causa de morte no grupo
grupos de 30-44 anos, a segunda
no grupo de 5-14 anos e a

Meningite

10 000

 Custos socioeconômicos mundiais
(estimados mais recentemente
(2013) em USD 1.8 trilhão*.

As 10 principias causas de morte de
pessoas entre 15-29 anos, 2012

50 000

 Traumatismos no trânsito: 1.3
milhão de mortes e até 50 milhões
de feridos por ano em nível global.

Fonte: Global health estimates. Geneva: WHO; 2014. Health
statistics and information systems/Estimates for 2000–2012

Países em desenvolvimento:
a situação mais grave
OS MAIS AFETADOS:

 Os usuários mais vulneráveis das vias
pública (pedestres, ciclistas e motociclistas).

 Os países pobres, com menos condições
de arcar com os custos da morbimortalidade
no trânsito (Cerca de 90% das mortes ocorrem
em países de baixa e média rendas, que
somam menos da metade da frota global).
 As populações

com menos aceso
aos serviços de emergência e póstraumáticos.

Lesões
fatais

“Pirâmide das Lesões”

Lesões que
demandam
hospitalização
Lesões que demandam atenção
de urgência/emergência
Lesões que demandam
atenção primária
Lesões tratadas fora do sistema de saúde,
não tratadas ou não reportadas
Fonte: World Health Organization.
Injury and violence: the facts, 2010.

Impacto no setor de saúde nos
países em desenvolvimento
 Mortes no trânsito – “ponta do iceberg”:
para cada 1 óbito se estima 15
traumatismos que requerem
hospitalização e 70 lesões menores.

 Sobrecarga de salas de
emergências, centros cirúrgicos
e unidades de terapia intensiva,
aumento da carga em serviços de
radiologia, fisioterapia, reabilitação.

 Trânsito: em países baixa/média
renda: entre 30%-86% das admissões
hospitalares por trauma.

CUSTOS MENOS TANGÍVEIS:
 Sofrimentos humano;

 Impacto nos círculos de
convivência diretos e indiretos;
 Estudo da FEVR*: 85-90% das famílias
dos falecidos e incapacitados tiveram a
condição de vida muito deteriorada,
transtornos de saúde física e psicológica,
sem melhoras significativas ao cabo de 3
anos.
*

FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES VICTIMES DE LA ROUTE Study of
physical, psychological and material secondary damage inflicted
on victims and their families by road crashes. Geneva, 1993.

Principais causas de morte, em nível global, Carga
atribuível ao transporte motorizado e Anos potencias
de vida perdidos devido a mortalidade prematura e
incapacitação (DALY*) 2010

rank

Fonte: Bhalla, K., et al. "Transport for
health: the global burden of disease from
motorized road transport." (2014).
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Causa

Carga Global
de Doenças
Mortes

DALY

Cardiopatia isquêmica

7.029.270

129.795.464

Acidente cerebrovascular

5.874.181

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Carga atribuível ao
transporte motorizado
Mortes
DALY
90.639

1.909.563

102.238.999

58.827

1.148.699

2.899.941

76.778.819

17.266

346.376

Infecções das vias aéreas inferiores

2.814,379

115.227.062

5.670

489.540

Câncer de pulmão

1.527.102

32.405.411

11.395

232.646

HIV/AIDS

1.465.369

81.549.177

-

-

Doenças diarreicas

1,445.798

89.523.909

-

-

Traumatismos no trânsito

1.328.536

75.487.102

1.328.536

75.487.104

Diabete mellitus

1.281.345

46.857.136

-

-

Tuberculose

1.195.990

49.399.351

-

-

Todas as demais causas

24.207.527

1.682.995.639

-

-

Total

52.769.676

2.482.258.070

1.512.333

79.613.928

*Disability Adjusted Life Years = soma de anos potenciais de vida perdidos devido à
mortalidade prematura e os anos de vida produtiva perdidos devido à incapacitações.

Link para download publicações OPAS/OMS BRA: www.paho.org/bra

Objetivos adotados na Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável

Meta 3.6: Até 2020, reduzir pela metade o número de mortos e feridos no trânsito
em todo o mundo.

Meta 11.2: Até 2030 proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros,
acessíveis, sustentáveis e a preços acessíveis para todos, melhorando a

segurança no trânsito, notadamente por meio da expansão
do transporte público, com atenção especial às necessidades daqueles em

situação vulnerável, mulheres, crianças, pessoas com deficiências e pessoas idosas.
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